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ВАШИНГТОН. -Торпедування американського нищівни-
ка „Керні" здогадливою німецькою підводною лодќою ви-
кликало сильний протест. з боку Кордела Гола, секретаря 
стейту. Даючи на пресовій конференції вияснення щодо цеї 
справи, Гол заявив, шо американський уряд не думає вно-
сити жадного протесту до німецького уряду, бо „ніхто не 
посилає дипломатичної ноти до міжнародного розбишаки". 
Він твердив, що Німеччина не тільки що не хоче допустити 
ніяких кораблів на високі води, але при помочі насильства 
ѓі застрашування старається прогнати з моря, всі держави, 
щоб промостити собі шлях до світового панування. 

Деякі опозиційні лідери, ось як сенатор Д. Волш, демо-
крат з Месечусетс, критикують уряд та твердять, що інцн-
дснт з „Керні" повинен відчинити очі американському на-
родови на цю небезпеку, в яку входить Америка. 

ЖЕРТВИ „КЕРНІ" ЗГИНУЛИ ЗА СВОБОДУ — КАЖЕ НАЌС 
НОРФОЛК (Вірджінія). — Полк. Ф. Наќс, секретар мари-

нарки, говорячи при інавгурації нового літаконосця „Горнет", 
заявив, що моряки, які згинули на торпедовім нищівиику 
„Керні'', впали як борці за свободу й тим спричинилися до 
збільшення надії на остаточну перемогу. 

ТРЬОХ РЕПУБЛИКАНЦІВ ПРОПОНУЄ УНБВАЖНЕННЯ 
НЕВТРАЛЬНОСТЕВОГО ЗАКОНУ 

ВАШИНГТОН- — Трьох реуубликанських сенаторів, а са-
ме Бріджес (Ню Гемшайр), Остин (Вермонт) й Гурней (Савт 
Дакота) внесли наглий внесок в сенаті в справі цілковитого 
уневажнення Невтрадьностевого Закону. Рух цей републикан-
ської меншости прийшов якраз в тому часі, коли більшість 
републиканців ставить дальшу опозицію проти будьякої змі-
ни згаданого закону. Кажуть, що за тим рухом стоїть Вендел 
Вилкі. 

^ Л. ..рЛРИйии-ЗВШ^-РУЗВЕЛТОВИ 
ГАЙД ПАРК (Н. Я.). — Президент Рузвелт припав на 

3-годинній конференції А. Гаримана, голову американської 
делегації на московську конференцію, який здав голові дер-
жеви точний звіт про наради в Москві та передав свої вра-
жіння з побуту в СССР. Гариман мав сказати, що „москов-
ська ситуація вдоволяюча" та що большевики добре трима-
ються. Гариман негайно відлетів літаком до Вашингтону, де 
має важні наради в департаменті війни й маринарки. Споді-

гються, що президент або Гариман скажуть незабаром, що 
Америка задумує зробити, щоб негайно допомогти Совет-
ському Союзови. 

КНЯЗЬ ! КНЯТИНА ВИНДЗОРУ В НЮ ИОРКУ 
НЮ ЙОРЌ. - Князь і княгиня Виндзору прибули на 

кількадневиий побут до Ню йорќу та заїхали до відомого 
готелю Валдорф-Асторія. Ці відвідини мають чисто при-
ватний характер, тому то крім репортерів та фотографів і 
кількох приятелів, вони не принимають жадних офіційних ві-
зит. Князь і княгиня стараються бути' якнайбільш свобідні 
від всяких офіційних принять та урочистостей, тому й по 
місті воші ходять свобідно, оглядаючи Ню Йорќ та його 
величаві склепи. 

АРГЕНТИНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ КОНФЕРУЄ З ДАЄСОМ 
ВАШИНГТОН. - До столиці прибула аргентинська делє-

гація на чолі з д-ром Раувлем Табордою, послом та головою 
конгресового комітету для розсліду не-аргентинської ді-
яльности. Згадана делегація має обмінятися відповідними ін-
формаціями з конгресменом Мартином Даєсом. Таб,орда за-
явив, що Аргентина є центром гітлерівської діяльности, та 
що німецький амбасадор є головним провідником Цеї проти-
аргентинської діяльности. Хоч його комітет домагався його 
видалення,. то аргентинський уряд не послухав цеї ради й 
німецький амбасадор далі сидить в Аргентині, кінчив Дгр 
Таборда. 

`КНИЖКОВА ВИСТАВКА В БОСТОН! 
БОСТОН (Масс). - В „Бостон Гарден" відчинено 5. з 

черги книжкову виставку, яка пройде цього року під кличем 
„Це є мій рідний край" та буде присвячена головно вивченню 
і пізнанню Америки. Виставка матиме 12 культурних norm-
лудневнх і вечірних програм, на яких виступить 75 знаних 
американських авторів і авторок. Між першими промовцями 
будуть Вилйем Л. Шайрер, автор „Берлінського Дневника", 
Доглас Міллер, автор книжки ,;Не можна робити биянесу з 
Гітлером" й др. 

АПЕЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
НЮ ЙОРЌ. - Норман Г. Дейвіс, президент Американ-

ського Червоного Хреста, виступаючи з промовою на обіді 
добровільних робітників А. Ч. X. в готелі Валдорф-Асторія, 
заявив, що в листопаді кожний американець і американка 
мусить відповісти на заклик А. Ч. X. та жертвувати на нот-
реби цеї гуманітарної організації. Хоч фонди Червоного Хре-
ста постійно зростають, говорив Дейвіс, проте великі запот-
ребування помочі жертвам війни можуть подиктувати окрему 
збіркову кампанію для тих, що потребують американської 
помочі. На обіді відчитано телеграму від англійської коро -
левої Елизавети, яка є головою Бритійського Червоного Хре-
ста й яка дякувала американцям за щедру допомогу англій-
ському народови. 

КЕРЕНСЬШ ШУКАЄ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОМОЧІ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ „НОВОЇ Д М К Р А Ш Н О Ї РОСІЇ" ! 

Карл фон ВІган, кореспондент „Ню Поріѓ Джорнал-Амерікен", пише з Шангаю, що 
згідно з білогвардійськими московськими чинниками на Далекому Сході, А. Керенськнй, 6. 
голова Російського Тимчасового Правнтельствй в 1917. p., веде переговори з американським 
урядом в справі встановлення „нової демократичної Росії" після сподіваного розвалу кому-
ністнчної держави. Корейський сподіється, що^Гітлер скоро побе Сталіна, а тоді прийде tia-

j ѓода творити „нову демократичну Росію". В тійѓ Шли Керенський мав увЃити в контакт з `мо-
- сковськими націоналістичними організаціями на Далекому Сході, головно в Шангаю й Харбіні. 

Одначе, пише ВІган,'досі німці ще не виробили докладного иляну, як треба зоргапізу-
'вати підбитий Советський Союз та чи розбивати його на ряд національних держав. Однеиев-
j не, пише він, що we буде повороту династії Ром$новнх, як теж звороту -дібр б. царській ари^ 
стократії; краєм буде правити цивільна адміністрація лід надзором ні'мціќ; колхози остануть 
ненарушені поки не буде вирішена справа приватної власності! селян. ' ' 

ДАЛЬШІ ВІСТКИ З ОКУПОВАНОЇ НІМЦЯМИ УКРАЇНИ . . 
„Офінор" про смерть М. Сціборськаго й О. Сеника-Грибівського 

ЖЕНЕВА (II Іван парія). — Українське і№віінкарське бюро „Офіиор" у снойому бюле-
тені ч. 232, під датою 10. вересни 1941. p., подає наступне: „В останній момент наспіла зо 
Львова вістка про згйі в Житомирі Ж серпня чільних провідників ОУИ ІШ. М. Сціборського 
та О. Сеника-Грибівського. В повідомленні коротко зазначено, ти впали ьоии від брато-
вбивчої кулі з руки Коз}я". , 

Шкоди заподіяні знищенням „Дніпре#іьстаиу" 
Те саме бюро подає, що заподіяні шкоди знищенням „ДнГпрельстану" є величезні та 

`представляють невимовну втрату для українського господарського життя. Відступаючи на 
схід за Дніпро, Совети висадили в повітря греблю Дніпрогезу, довгу на 750 метрів (високу 
на 37 і пів метрів) і в такий спосіб спричинили небувалу повінь, яка знищила десятки сіл та 
поважно ушкодила низові міста як Запоріжжя, Кахікка, Нікопіль і Херсон. Як показується, 
цей акт не оправдуќють жадні стратегічні причини, бо велнтенське озеро було більшою пере-
шкодою для німців як сама ріка, яка в тому районі часто.не переходить 175 метрів ширини. 
Большевикам ходило про' знищення енергі'ї, яку уживали українські промислові центри в 
тій околиці. 

- ЧШІ I I ! II ПІ" і" .ПІННІШІЇ Ц І К Ц О І М?МЧ)НЦЦ"ІІІІЩІІІ її frill - 'І...- -

СОВЕТИ ДЕЩО СПИНИЛИ НАСТУП НІМЦІВ НА МОСКВУ 
Як виходить з советських звідомлень, сокетським військам вдалось на 24 години спини-

ти дальший наступ німецьких військ. Чи їм далі вдасться видержувати німецький напір — 
невідомо. СовєтськІ власти закликають людей, щоб підготовлялись до безпосереднього зуда-
ру з ворогом, бо ворог насилає на фронт все ноні скріплення. Німці також тяжко Оомбарду-
ють Москву з повітря. З літаків, як подають советські зві'домлення, німці скидають парашу` 
тнстів, яких завданням є знищити комунікаційні засоби. 

НІМЦІ БИТВУ ЗА МОСКВУ ОВИВАЮТЬ ТАЙНОЮ 
Німецькі звідомлення не говорять нічого конкретного про вислід боротьби на москов-

ськім фронті. Фронтова лінія, кажуть вони, знаходиться в пливќім стані. Також зазначують, 
що їхні літаки бомбардують на масову скалю Москву, це є, прииінюють до неї цього роду 
повітряні налети, якими вони у свій час бомбардували Варшаву, Ротердам і Лондон. В око-
лицях Ростова вони здобули місто Ѓорлівќў. Щодо ленінградського фронту, то після всякої 
правдоподібності!, кажуть німці, їх війська не будуть штурмувати міста, бо це понеслоб ве-
лнкі втрати, а залишать те місто в такім стані, ц якім ноно знаходиться нині, аж локи воно 
не вичерпається само зо середини. 

ОЖИВЛЕНІ БОЇ В ЛІВІЇ 
В північній Африці, як подають вістки з Каїра (Єгипет), слідче оживлення на фронті. 

Бритійські війська роблять гарячкові приготування до зудару, який, за авторитетними дже-
ре.тамн, вже в скорім часі мусить наступити, бо-з зимою в Африці наступлять холодніші 
часи. В літі там страшенна спека. Покищо обѓ сторони, це є бритійська з одного боку, а 
німецько-італійська з другого, роблять малі нідїзди на ворога, щоб переконатися про його 
боеву готовість. 

ЖЕРТВА НІМЕЦЬКОГО НАПАДУ. У іќ пичному житті Злучених Держав най-
більше уваги звертає тепер оправа тори :ування американського воєнного кора$-
ля типу „дістроєр" Карні. Донесення в" ної^рльоти каже, Що зо залоги корабля 
пропало без сліду 11 моряків. Подія ск' і̂ ся яких 350 миль на південний захід від 
Ісляндії. Каже уряд, що напасником бук 'Єв сумиіну німецький підводний човен. 

..Кружок на світлині показує частину ' '^бля, де правдоподібно вдарила горпеда, 

КУ№ИШІВ-НОВА СТОЛИЦЯ с о в е т ю 
КУИБИШШ. — Советська влада перенесла свою столицю 

з Москви до Куйбишева, давної Самари, положеної над Вол-
гою. Туди перенеслись також всі чужинецьќ? дипльоматн, 
включаючи американського амбасадора Стайнгарда. Снайн-
гард, разом -З' цілим персоналом американської амбасади, 
їхав поїздом з Москви до Куйбишева пять і пів днів, хоч 
віддаль виносила біля 500 миль. Чому так довго забрала та 
подорож —'невідомо. Догадуються, що причиною могло бу-
ти це, що залізннчнй шлях завалений військами й іншими 
транспортами, йдучими на фронт до Москви. Куйбишів поло-
женнй троха на'полуднє від Казани, куди, як доносили перші 
вістки, раніше вибирався советський уряд. З Куйбишева йдуть 
добрі получення на схід і полуднє. На Волзі є розвинена 
добра річна плавба до Каспійського моря, а звідтам заліз-
шик'ю далі на Близький Схід. В деяких колах говорять, що 
Сталін також вже виїхав з Москви, але він не осяде на стадо 
в Куйбишеві, тільки зробить свою кватиру в рухомім пан-
цернім поїзді. 

НОВА пРУМУНСЬЌА ПРОВІНЦІЯ" З ОДЕСОЮ". 
ЛОНДОН. — За порозумінням німців Румунія влучила 

місто Одесу до^ своїх територій. Разом з Одесою прилучено 
до Румунії також більшу околицю, окружаючу місто. Ту око-
лицю Румуни назвали „Транснестрії", себто „Задністрянщи-
на". В Одесі урядуватиме румунський губернатор. 

РИМ. — Адольф Гітдєр вислав молодому румунському 
королеви Михайлови гратуляційну депешу з нагоди Захогглен-
ня міста Одеси і влучення цього міста разом з цілою `око-
лицею до румунської держави. В телеграмі Птлер` між ін-
шим заявив: „Здобуття Одеси перейде до історії як один з 
великих тріюмфів румунської зброї". 

РУМУНИ ЗАХОПИЛИ ОДЕСУ БЕЗ БОЮ. 
ЛОНДОН.'— Бюро Ройтера приносить вістку, що румун-

ські війська увійшли до міста Одеси довго після того, як со-
вєтські війська цілковито опустили місто. Місто, в-цдсдідок 

-облоги було дуже Мѓіщ$ене. Німецькі літаки до тої іаЩџ Не-
допускали через море довозу до міста, що воно було шлкови-
то виґолоджеие. іїіойно добре переконавшись, що міста ні-
хто не обороняє, румунські війська увійшли до міста. . 

НІМЦІ ВЕРБУЮТЬ ПОЛЯКІВ ДО ПРИМУСОВО! ПРАЦІ. 
КРА'КІВ. В Польщі відчувається великий брак рббу-

чих рук. Знищений війною край погребує відбудови. Але та-
кож німецькі окупаційні власти забирають всіх поляків, здіб-
них виконувати яку небудь працю, до свого промислу. Брак 
робітників такий великий, що німецький міністер праці, ,д-р 
Лей, звелів примусово забирати польських жінок і чоловіків, 
та відставляти їх на роботи до Німеччини. Німці носяться 
тепер з думкою, щоб забирати польських дівчат в̂ віці від 
13 до 15 літ і навіть їх примусово відсилати на службу до -ні-
ИЄЦЬКИХ родин. Плата поляків виносить пересічно одну тре-
ТЮ платні німецького робітника. 

СКРИТЕ ВБИВСТВО НІМЕЦЬКОГО КОМАНДАНТА. 
ИАНТКС (Франція'). НевІдойиЙ вбивник підчас деіун-

ського затемнення напав на німецького команд^нта згадано-
ѓо міста, підполковника Фрідріха Гольця і вистрілом з ре-
вольвера положив його трупом. Опісля він втік і хоч за ним 
розведено енергійні розшуки, його не знайдено. Німецька 
влада заповіла гострі репресії. 

НАПАДИ НА ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛТА. 
БЕРЛІН. Німецька преса гострими еловами-нападає на 

президента Рузвелта і знов закидає йому підбурхування до 
війни. Ці напади німецька преса безпосередньо авязуе з 
торпедуванням .‚Кернія". Німецькі кола говорять, що Це та-
ки неправда, що німецька субмарина напала на „Кернія" і 
його сторпедувала. Це все видумка, потрібна для прези-
дента Рузвелта, щоб втягнути Америку до війни. Президент 
Рузвелт в очах німецької преси „виавансував" на перше мі-
СЦЄ світового „иідбурхувача." Передтим те перше місце зай-
мав премієр Чорчил. Німецька преса говорить, що якби -не 
Рузвелт, який заохочував європейські краї до опору, то еій-
ни взагалі не булоЃ). Зокрема не булоб війни з Совєтвмн, як-
би не Рузвелт, кажуть німці. Німецька преса заключуе, Що всі 
ті німці, що то дуже лякались вступлення Америки до війни, 
повинні перестати далі побоюватись, бо Америка фактично 
вже є в війні. 

ПРЕМІЄР ТОИО ПРО ПОЛОЖЕЖННЯ В КИТАЮ. 
ТОКЙО .̀ Новий японський премієр Тойо зробив третю 

офіційну заяву після того, як перейняв уряд нреміера. В Тій 
заяві він сказав, шо Японія мусить за всяку ціну покінчи-
ти „справу в Китаю', як японці називають свою вѓину з'Ки-
таєм. Та війна, казав Тойо, робить перешкоди в створенні 
нового ладу на Далекім Сході і в приверненні добробуту. 
Але те пбкінчення, говорив Тойо, мусить опиратись на цйіАо-
пальній силі Японії. Тому він взявся до осягнення вершка 
Соєвої готовостн японської нації. Водночас Тойо заявив, що 
Японія не зірвала переговорів з Америкою й далі пробувати-
ме-осягнути замирення. '" 

ВИСЕЛЮВАННЯ ЖИДІВ. 
БЕрЛІИ. Німеііька влада заявила, що вона вишле'з 

Берліна на ноноздобуті на сході теритої 55,000 жидів. їм `буде 
дозволено взяти зо собою лиш по однім убранні, по Кілька 
сорочок і хусточок^ Г 
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Довкола Покінчення Війни 
Фрела Атлей. родовита анґ- том. До війни чільні бритійсь-

лійка, письменниця і журна- ќі провідники, серед них Чор-

шого люди ненавидять більше 
між другого. КолиЖ советсь-
кий вояк всетаки бореться 
проти німців, то це доказ, що 
страх перед чужим наїзником, 

і який хоче автохтонови відоб-
лістка, що тепер перебуває в чи.т і Бівербр`к. ироиовідува-!рати й о г о прадідиў землю, все 

.'Америці, написала до журна- ли таку політичну думку, Ш.обІе більший, ніж страх перед 

В АФГАНІСТАНІ 
Англійський та большевиць-1 війна. Одначе, Німеччина була, 

кий уряди вислали домагання! переможена та не могла до-
до афганістанського уряду, і ставляти Афганістанови пот-

Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103'ЛУ ‚.Камон Сенс" статтю ПІД ЗОВСІМ ВІД ЕврС)ІІИ ВІДГОроДИ- B . i a c H H M десПОТОМ. 
заголовком ..Чи світ мусить тись. А- коли вони хот.ли nej Згаданий місячник, який' о-
себе знищити? , ЯКУ в ноши- зробити до війни, то чому ВО-! ' . 
ренім виді передав „Рідерс ни не малиб нього зробити і публікував ту статтю, зазна-

' Дайджест". У тій статті АтлеЙ тепер? Kve-. ш о в черговім числі буде 
дораджує Британії і Німеччи- Краще залишити Гітлєрови відповідь на П аргументи. 
НІНІ замиритись. Вона каже, Европу, щоб він-у ній госпо-
іцо готово таке вийти, що ті д арИ В ( ПОКи його господарка 
американці, які є за ізоляцію і н е обридне самому німецько-

I проти втручування Америки.му „ародовн. Мораль німець-
до європейської війни, можуть к о ї нації є ЛЛІ ролом сили Пт-
колись показатись ^більшими л е р а ; З І irtpaxy перед прог-іщо г л я д я т ь н а націвську екс-

Іприятелями Британії, ніж ті.jр0ю, німецька нація нині скун- п а и з і ю іншими очима і не ві-

Треба признати, що багато 
з аргументів Фреди Атлей ви-
глядають доволі переконливо. 
Та вони не переконають тих 

of the Act of October .3, 1917 authorized July 31. 1918, 

Письменний текст оголошення має бути в адміністрації 48 годин перед 
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Поставили Нарівні І що є з'а продовжування війни 1 чується в ОДНУ велику силу. 
І і за встунлення Америки у вій-'сік Птлєр вийде переможцем 

На конвенції Американської Федерації Праці об- 'Пу по боці Британії̂  Ось те j ви-ша зупиниться, відозвуть-
юворювано між іншим теж і відношення Америки своє твердж'ення вона арѓ̀ у- с я в німецькіЃї нації сили, що 
доСССР,а зокрема американську допомогу СоветамІментує в той спосіб: противні гітлєризмови. НІМЦІ, 
в боротьбі з Птлєром. Робітничі делегати заявились; Британія не може виграти каже Атлей. є такі самі люди. 
За ПОВНУ допомогу Великій Британії й її союзникам, иеї війни. Коли німці не йо- як ми всі. І тому теж . .м му-
„ п , 'ЖУТЬ перейти 20 миль широ- сить обри.тнути деспотизм, 
Вони теж зазначили, що розуміють допомогу Co- ж-`гь " ч . и , . :_ J n n A i n W t . L e H ИРН-ІНИГТІ і т 

' г - кого Англійського каналу, пролиття ќрови, ненависть і т. 
ветам в такни спосіб, що хочуть допомогти наро- щ о б н а Т х а т и А н г л і ю т о й а и г . L в м и р н и х ч а с а х відозветься 
дам, що входять в склад СССР, оборонити свої землі л і й ц і т а к о ж не зможуть не-!краща сторінка німецької ду-
перед націстівським наступом. Та неї допомоги не ренти того самого каналу.іші й вона іпдкопає силу Пт-
можна ніяк брати в такому розумінню, що ось Аме-Ішоб наќчати європейський j.iepa. 
рика вже звязуе себе з Росією, що вона вже ѓля-: континент. Деякі американці j Та як війна буде далі три-
дить поблажливіше на комунізм. Комуністичні науки говорять, шо -коли Німеччини;Вати, то Гплєр таки, підібє 
V ' переможе Британію і забере ні Англійські острови і знищить не матиме найменшого вигля-
і. практики вважаються надалі для американського . т у т о BQm п р и „омочн ЦІЛу Бритійську імперію. Тодіі дўна виѓру, якщо,, на думку 
Лиття таксамо небезпечними тепер, як ними були .,„-, ф л ь о т и наїде західню пів- все пропаде. 

j кулю. Але, ‚як можна повірити, У заключсііню, Атлей про-
июб німці при помочи бритій-jxae американців, щоб не зао-
ської фльоти могли переїхати І хочували англійців до війни 
три тисячі миль води, коли'еиовидннми обіцянками помо-

ан-!ці {Зо тої помочи вони їй в на-

щоб він видалив зо своєї тери-
торії німецьких та італійських 
підданих, які на думку тих у-
рядів, є небезпечними агента-
ми держав „осі" тагпідготов-
ляють npo-тоталітарний дер 

рібних воєнних матеріялів. 
Над відновленням давних 

афгансько . німецьких звязків 
працював там визначний ні4 

мецький агент Оскар фогіі Ні-
дермаер, відграваючи для Ні-

панзію 
рядь, щоб Птлєр, . замирив-
іиись тепер з Британією і за-
лишивніи під своїм зарядом 
цілий європейський конти-
нент, залишив Бритійську ім-
иерію на довший час у дійс-
нім спокою. Закінчивши війну 
він зараз візьметься за буду-
вання боєвих кораблів. За 5 
до 10 літ він матиме їх таку 
велику скількість, що Британія 
автоматично стане васалем 
і`ітлєра, або змушена буде ста-
вати до нової війни. В цім 
другім випадку Британія уже 

в минулому. 
Резолюційний комітет вйсказав оте все отверто 

й відважно, заявляючи, що перемога Сталіна.в Евро-
пі булаб для свобідних установ в такій самій мірі бритійці, якГнииі є в посідг 
катастрофальною, як і перемога Гітлера. 

Замітне те, що проти таких резо.тюційних про 
єктів не піднявся на конвенції Американської Федера 

Фреди Атлей, нона вже тепер 
не має такого вигляду. Далі: 
Розбудувавши боеву фльоту з 
одного боку, а зорганізував-
ши господарку європейського 
континенту на тоталітарний 
Ітад з другого, Птлєр підібє 
всі світові ринки, включаючи жуть переїхати вузького кана- ні. Одним словом, вона не хо-

лу і заатакувати Німеччину? Іті.таб, щоб Америка у відно-Іринки брнтійських кольоній і 
Німці вірять, що справедли-!шенні до Британії відіграла)доміній. В той спосіб матерній 

ції Пращ ні один голос спротивў. Значить, що це Є ^ . ^ е п о
1

ї х б о ц і В о н и б о я т ь . т а к у с а м у р о л ю - я к у відоѓрала'англійський краю опинетьси 
однодушна думка. 

Звертаємо увагу на ці ухвали, бо большевики 
ся другого Версаю і тому бў- Британія у відношенні до перед ступневим голодував 
дуть боротись до останньої Польщі, Норвегії, та іншихІням і корченням до границь 

ЛИ дуже ХИТр s шкористовувати ТІЌ- каплі ќрови. Навіть ті, що не- народів, яким обіцяла поміч, а^його фізіократичних можли-
перішню воєнну ситуацію на те, щоб ставити Сталі-}навидять Гітлера, будуть бо- опісля'тої помочи не дала, а- востей, які приблизно, два і 
не в тіни, а висувати тільки Гітлера як одинокого'ритись проти всіх ворогів за 
ворога демократії і напасника. І як хто говорить! перемогу Німеччини, каже Ат-
шакше і звертає увагу на злочини, поповнені черво-
ною Москвою і Сталіном, то зараз такого иятнується 
.̂ гітлерівцем". Ось тому це таке важне, що Амери-
каі$ська Федерація Праці, пог†ирѓаючТг̀  допомогу во-
юючим проти Гітлера, пригадує робітництву і всьо-
џу громадянству ту небезпеку, яка грозить американ-
ському життю з боку розкладової большевнцької 
агітації, зверненої проти американського способу 
думання і правління. Отже воюючи з нанізмом, .не 

лей. А коли ходить про иов-
стЗння серед підбитих німця-
мй народів, то фактом є це, 
що зголоднілі народіі не ви-
дають з себе героїв. Навпаки, 
виморені люди тратять охоту 
до боротьби й обертаються в 
духових жебраків. 

Америка і Британія не ви 

бо не дала в такій скількостн, иів раза менші, від тих можли-
іцоб згадані народи могли вря-1 востей,.які дає широка Бри-
туватись `перед німецькоюітійська імперія. Іншими слова 

ми число англійців мусить то силою. 
Ось так пише Фреда Атлей. 

Як' відом'о, ̀ 'вона 'була дОвгип 
час комуністкою. Шість літ то-

можна забувати за большевицьку язву, яка вже на-ітворюють стільки зброї, щ 
робила великої шкоди Америці, а зокрема зоргані-іНімеччнна. Німеччина вже до 
зованому американському робітництву. ОсобливоІВ"йни мала велику скількість 
це повинні памятати українські робітники, бо їх{літаків і інших воєнних ма-
большевицько-московські ступайки найбільше ба-М ,ин- Тепер вона підбила чужі 
ламутять як допомогою так і тим ‚‚визволенням", що і народи, разом з їхніми фабри-
його приніс Сталін українським землям. Ми теж заІками,. копальнями і іншими 
те, щоби збирати і дати якнайбільшу допомогу бід-і джерелами сирівців. Німеччи` 
ному українському, чи іншому нарОДОВИ, що падає;на, каже Фреда Атлей, з само.' 
жертвою війни і агресій, якби ми тільки могли звідЧФранції витискає нині більше 
си ту допомогу тим нещасливим доставити. Але така воєнних матеріялів, ніж Бри-
допомога не може мати нічого 'спільного з якимсь танія дістає від Америки. 
вибілюванням большевизму, який був і далі є про- Якби Британія тепер иоми-
кляттям ДЛЯ українського набоду і буде ним певно ќрилась з Німеччиною, то вонаітих обсервацій, розказала сві-}дукція дорівнае німецькій. Що 
ДЛЯ американського народу, якпіоб lie прокляття по-і бодай врятувалаб свою імпе- тови, шо то є большсвизм. І йно від 1943 р. Британія і А-
ширило свою владу на американську землю, вико- рію, свої кольонії і домінії.Ів згаданій нами статті вона мерика постійно здобувати-
ристовуючи те , 'що Америка тепер дає Совєтам ДО- Бриаанія, всеодно, до війни не пише, т о „Сталін є більший муть перемогу над німецькою 
помогу як союзникови в боротьбі з ГІТЛЄрОМ. г% (були дуже звязана з контйнен-Ітиран, ніж Гітлєр" і що пер- продукцією. Тоді й зачнеться 

ді змаліли з 50 до 20 міліонів 
Як виграє` Рѓтлер, то й мораль 
німецького народу не зало 

му вона перебувала в Москві.!миться, а навпаки, скріпиться 
де займала разом зо своїм чо-; Виѓра переконає всіх німців, 
ловіком високі державні ста-j що Гітлєр в своїх пророчих 
новнща. Але з часом її чоло- передбачуваннях не помиляв-
вік попав у неласку Сталіна і ся. Він здобув на світі місце 
він його запроторив на заслав- для німецького народу і зро-
ня. Роками бол'ьшевики дури- бив його паном інших наро-
ли її, що її чоловік ще живе і дів. Раз защеплейни інстинкт 
що його випустять на но.ію. панування над іншими не лиш 
Колиж остаточно вона переко- не деґенеруеться, але поглиб 
налась, шо його большевики ляється і триває нераз віками 
замордували, нона виїхала з Бльок демократичних потуг 
Совєтів і почала перед світом розуміє, що німецька воєнна 
розкривати злочини Москви, продукція вже осягнула вер 
Вона написала книжку під заѓ. шок, а бритійсько-американсь-
„Сон, який ми. загубили" і в ќа щойно в початках. Обчис 
тій книжці, на основі особис- лягать', що в 1943 р. та про 

жавний переворот. Як бачимо, ( м е ч ч и н и р 0 Л Ю і подібну до тої. 
афганістанський уряд відразўі к в і д г р а в а в п о л к . Т . Е . Л о . 
сповнив це бажання Англії й - Англії в Арабії. До 
`'г`"Г? своєї розпорядимости він мав 

Положення Афганістану e j B M H K H H ш т а б вишколених, 
дуже важним для Англії, колиІл ю д е й ) я к і знають місцеві ді-
візьмемо під увагу англійсько- і я л е к т и т а звичаї. При помочі 
большевицькі воєнні співді-1фОН Нідермаера ген. Гавсго-
лання. Бо через Афганістан Іф е ^ „айбільший німецький 
веде найближчий шлях з lKjiitj геополітичний стратег, керму-
до совєтського Туркестану, я - ; в а в німецькою ^кспанзіею в 
кий у критичний для больше-; Афганістані. В тому йому до-
виків час може стати одино-іп о м а г а л и Н І М Є Ц Ь К І ВІЙСЬКОВІ та 
ким для достави американсь-Іпр^^овц^ як} т а к 0 ж мають 
кої та англійської допомоги. ! Ш и р о к{ взязки в Афганістані. 
Афганістан є буферною азій-j німецькі впливи в Афганіста-

ською державою, положеною j H J особливо великі в торговлі 
між Індією, Іраном та Совєт- {та екоНомічному житті. Націо-
ським Союзом, яка має 6 і пів ;„ а л ь н ий Банк Афганістану 
міліона населення й в яке вхо- j к е р м у в а в с й майже виключно 
дять афганці, таджики та інші І с а м и м и німецькими дорадни-
монгольські племена. Столи- к а м и ц е й б а н к СКуПчує в со-
цею держави є місто, Кабуль, б і т а к і ВІДДІЛИ Я К торговель-
яке лежить у місці л#?гкого пе- н и й т а промисловий, має мо-
реходу до Індії. В XIX. в. були Нополь на заграничні трансак-
в Афіанісгані значні англійсь-;ції т а в и к л ю ч н е право на ім-
кі впливи. В 1928 р. ці впливи.порт ЦуКрУ) хемічиих та інду-
та нагальна європеїзація кра- стальних продуктів. Хоч за-
їни викликали революцію, яка г а л ь н о вважають Афганістан 
скінчилася вигнанням шаха ДОМеною європейських та аме-
Аман-Улага та крахом його рикаНських впливів, однак під 
про-англійської політики. сучасну пору німці мали там 

Німецькі впливи. в е л и к е ч и с л 0 св
ѓ

о їх с п ^ і я л і с -
тгв, інжинірів, військових шст-

Від кільканадцяти літ Німеч- рукторів, радієвих операторів 
чина присвятила сиеціяльну у- і т . п. На кожнй ділянці видно 
вагу цьому краєви та ріжними було німецьких „дорадників"-, 
шляхами почала втискати свої а навіть сама столиця Кабуль 
впливи в політичне, культур- також мала німецького „до-
не й економічне життя Афга- радника". Армія, що склада-
ністану. Вони, заважили на то- еться з 70,000 людей, є зорга-
му, що Афганістан зачав війну нізована та вишколена німця-
з Індією в 1919 p., а якщо ця Ми на німецький зразок. Ось 
війна булаб вибухнула кілька І те все тепер німці втратять, бо 
літ скорше, то хто зна, як бў і будуть з тих посад усунені, й; 
лаб закінчилася перша світова!видалені з краю. 
яі 

М. Хвильовий. 

Солонськлй Яр 
Оповідання про українських партизанів. 

і ків перехиляється на ділянку, ли за тинами. Іще чути було І острожників, звичайно, на се 
молодняку. 'там про Савка: лі не застанеш, а солонч`аки 

...У немите вікно волосної Така йому фортуна: пло- своїх не видад)ть. 
ради дороги майже не видно. х и " бУДе — хай головує, а за- ...Скоро в'їхали в ліс. 

Савќо Гордієнко, безусййічепить лихо буде... Коні наставили вуха й при 
'голова з ГОСтрйм обл'иччям, " Н а д Єолонським Яром j слухаються до луни, що гулко 

розтанув останній промінь, ў{йде в гущавину від ударів подивився v вікно и ПІДІЙШОВ 
1. 

обіб-
Солонські острожники ќа- до натовпу. 

зали: — j-fy що? і сьогодні 
— Є Холодний Яр, а цс —рано кого? ч 

Солонський Яр... Атож... І , _ д я к ж е : м,1твіЧ, Ю х и . 
А в Млннків`ській волості 

скаржилися: 

лісі почало темніти. Із півночі!копит 

1 менка. 
Підійшов ще один селянин 

— І сукияи ж сини! Прахво-і,- безпорадно розвів руками: 
сти! Чортового батька виде- _ {-}е 

попливла хмара, теж ішла на 
захід. 

...Пахло дубовим молодня-
КОМ. 

II. 

Наказую негайно ви.то-
інакше, як дивізію ‚вити банду, що в Солонсько-

острожники 
До слобожанських Млинків 

підійшли-могутні ліси Полтав-
щини і за три верстви зупи-
нилиоя. . 

Стоять стіною, хмуряться. 
В гущавину доріжка по па-

пороті, повз сизих кущів, до 
естонського Ярл. Реш їх ВІДТІЛЯ. !треба сюди. 

Солонський Яр: яр і село. Чухали потилиці. Збирались! притакують. можу, бо майже 
В селі пахтить дубовим мо- На сходку. Міркували. Іще чу-і у к{Мнаті смердить архівним роз'їздах". 

лодняком, стоїть над яром-се- х а л и П0ТИЛИ1^- папером, а писарчуки перами Такий папірець від повіто-
лом, а нижче в провалля по- — Якутуѓ прахтіку зроби- риплять. вого нійськового комісара.. 
плентались стрункі й темпі я- л и ? fа^ Запетлювали, як той: Савко вдарив себе по чолі: , Савко подумав: ‚Дійсне 
вори, і тільки за десять вер- казав... __ От напасть... Прнйдеться пора". 
стов виринають, щоб мовчаз- ...Коли приходить піч, Млин- воювати. Зібрав міліціонерів: 
но відійти на захід, на південь, ки напружено дивляться на Згодились. — Гайда! 

Удень над селом сковзаєть- темну стіну полтавського лісу Дивіться, вам видніше... Міліціонери — старі парти-1 
СЯ клапоть перламутрових й чекають. Але не відомо, в я- А т о напасть — то правда. зани, дух партизанщини ѓли-

ГлухЃ столітні ліси Полтав-
шинн і чогось т)т журливо. 

Насторожились кущі, трі-
щать гілки. Іноді коні збочу-
ють, і тоді шелестить листя 
на ввесь ліс. 

Рудий міліціонер ПОЛІЗ 3d 
кисетом, а другою рукою по-

властива і рішальна фаза цеї 
війни. ' 

шшн' —' 

Економічно Афганістан не в 
Взявши під увагу джерела 1 розвиненою країною і відста-

сирівціз, які мають'німці і ан-!л о ю ПІА оглядом загального 
гльо-саксони, ті сирівці виста-;постУпУ- Европейські конку-
нуть обом сторонам, щоб вою-!Рениійні впливе не допускали 
вати десятки літ. Тому ма-І^0. ^ ь о г о поступу, бо заінте-
буть про вислід війни не'будеІРесовані п о тУ г и х о т і л и ДеРжа` 
рішати засіб промислових си-;ти Афганістан під своєю кон-
рівців, тільки за'сіб людської! тролею, отже воліли мати тем-
енергії. Обі сторони напру-;них т а Л"к и х н і ж просвічених 

таджиків. Шкіри є головним 
екснортовим товаром. З тих 
шкір виробляють т. зв. астра-
ханські футра. Афганістан ви-
возить також дорогоцінні ка-

жуватимуть мязи своїх людей, 
щоб випродукувати якиайбіль-
ше воєнних машин, амутніції і 
інших воєнних продуктів. Нім-
ців є коло 80 міліонів, анґльо 

му Яру. Отряда прислати не рівняв свойого коня з Савчи-
всі люди в ним. 

— Слухай, друже, може не 
будемо тривожити їх, уладна-
ємо? 

Це копо? Солончан? 
Авжеж! 

Савко сказав: 
— Наказ єсть з ЎЇЗДУ. Ніззя. 

саксонів понад 200 міліонів. І м е н і я к Рубіни й ін. До інших 
це є те головне, що готово товарів належать килими, де-
заважити на остаточнім вислі- Р е в о та футра. 
ді цеї війни. Тому два роки німецькі ін-

Правда, німці підбили пару ЖИНІРИ відкрили копальні наф-
сот міліонів інших людей. Але ти в околицях Герату, що є 
примусовою працею не можна І ДРУГИМ по величині містом 
виконувати скомплікованих Афганістану. До того міста 
фахових робіт. Найвище мож- Доходить совєтська залізниця, 
на виконувати грубу фізичну я к в1`Д"ога головної транстур-
працю. Ту примусову фізичну кестанської магістралі. Це оди-
працю по німецькім боці, анґ- н о к а залізна дорога в цілому 
льосаксонці можуть легко Афганістані. Вона може бути 
зрівноважити фізичною пра- одинокою, що лучитиме Індію 
цею кількох соток міліонів ін- 3 СССР, якщо німцям удалось 
ших народів, що знаходяться " и захопити Кавказ. 
в границях Брнтійської ім- п -і , 

її ' Стратегічні шляхи. 
Дуже важним чинником за- 3 І н д і ї ведуть ще інші шля-

лишиться спосібність нищити хи, які в разі потреби можуть 
ворога. Так як нині є, то Ні- заступити іранський шлях З 
меччині лекше винищувати ан- брИтіЙСЬкого Белюджистану, 
лійців, ніж англійцям німців а . ^ , . 
та цілий занятий ними евро-3 П р и С т а ш К а р а Ч ! ' б ш и т ь 

пейський континент. Але, ко- ш л я х а ж д о афганістанської 
ли'війна буде продовжатись і. границі; звідтам йде битий 
Америка приступить до війни, шлях, добрий для самоходів, 
та коли те нищення зачне аж до Кандагар, одного з го-
прибирати чимраз без'огляні- ловніших міст Афганістану, 
ші форми, німцям буде далеко Звідтам біжить вона'до згада-
тяжче нищити американські його вже Герату, що має по-
промислощі центри і посівні лучення з совєтським Туркес-
поля Америки, ніж англьосак- таном. З Кабулю біжать два 
сонцям німців. Виснаження шляхи до Туркменістану, один 

Але Савин сусіда попередив: 
Ти гляди, Савко, пять 

ПрЄДСІДатЄЛІВ ухекали, то.. . 
от'правлять на може й тебе 

хмар, а вночі хмари зникають ќу кошару забредуть солон-
за проваллям, тоді Солонсь- ські вовки. Тільки вранці шу-
кий Яр горить вогняницями мить село, 
і ліс, і село, і небо. Вранці дізнаються, кого о-
. Тоді горить, чарує папо- бібрано „до цурки". 

роть. ...Стоїть могутній дуб на пів- анстріяка. Савко? 
^Солонський Яр — природня дорозі до лісу, а до нього сі-1 ...А в село із Со.тонського Голова не 

`фортеця. ріє ранковий шлях, од вітра-:Яру вилазили постаті й зника- і Думає він, що 

Ага... Ну, то інше діло 
А потім погладив корявою'людських мязів, при постійнім до міст Хіви й Бухари'ќ дру-

боко сидить. {рукою коростяву шию своЃю-j нищенню фабрик і посівної гий до Таиѓкенту. Ці ' шляхи 
Рудий міліціонер, старшина, го коня. (площі, може остаточно повер- можуть придатися Англії як-
же: — Слиш, Савко! Каж^ть по нути перемогу в бік англьосак- що вона далі буде піддержу-

можна буде газетахі-- румунський король сонців. Ось так дивляться на вати Советськнй СОюз Ось А що, того: 
той світ. Це, брате, тобі не в Солонівцг самогону... Чуєш, селянам слабоду проголосив? дальшу війну американські і у тому треба шукати причини 

задумався.,1 

робити: бода.. 

А тобі шо з того? ібритійські штаби. Тому, саме чому.Велика Британія змагає 
Та як же: все-таки сла- є мала надія, щоб могло прий- мати рішальяі впливи в Афга: 

(Дальше буде). (Ти до скорого замирення. шстані. 



ч..2и: 'СВОБОДА, СЕРЕДА", 55-го ЖОВТНЯ Ї9"4Т. 

ЩО ЗРОБЛЕНО В СПРАВІ ОБОРОНИ 
Президент жадає зміни закбна 

про нейтральність. 
Президент жадає, шоби 

конгрес змінив деякі части за-
кона про невтральність, та, 
щоби зовсім зніс шестий у-
ступ того зокона, який забо-
роняе узброювати торговель-
ні кораблі. Президент сказав,! 
що це „треба зробити негай-
но, без ніякої проволоки...", 
бо „ми не дозволимо на те, 
щоби Гітлер диктував, якими 
водами мають плавати наші 
кораблі...". 

Президент заявив, що від 
того часу, як закон про нев-
тральність увійшов в життя, 
відносини так змінилися, що 
закон про невтральність вже 
не може бути ефектовним. Вже 
прийшла крайна пора, сказав 
президент, „щоби наш кран 
перестав гратися з Птлєром, а 
щоби поставився до нього 
серіозно". Злучені Держави не 
повинні дозволити на те, що-
би їх „примушувано ховати а-
мериканські кораблі за прапо-
ри сестрінних республик". 

„Більша часть потрібного 
воюючим державам матеріялу, 
на вивіз якого конгрес дав 
свою згоду, доходить в при-
значене місце", сказав прези 
дент, „але багато з того такн 
йде у воду. А як збільшиться 
наша продукція і як буде вн-
кінчена будова нових кораб-
лів, тоді ми будемо примуше-
ні доставляти американські 
виро'би під американським 
прапором". 

Поміч Англії і Сонета,'. 
Американський Червоний 

Хрест повідомив Англію, що-
би Англійський Червоний 
Хрест негайно вислав до СС-
СР 800 тон медикаментів. А за 
те Американськийй Червони 
Хрест вишле до АнГлії свої. 

Ціни. 
Департамент Праці видав 

заяву, що від половини міся-

Т " ' " 
'щоби переконатися чи цивіль-
ні вартові є здібні зауважува-
ти в повітрю літаки і, чи є удо-

-скоиалена система порозумін-
іня між ними. 

Й М М 

ВРЯТУВАІШСЬ З ОБ№МІВ 

Першенство. 

Рада розділювання будівель-
ного матеріялу і сирівців по ‚Курси доглядування хорих. -
становила, що від те'пер неї Заряд Червоного Хреста о-
можна буде розпочинати` ніі'повістив, що в наступнім році 
приватних ні публичних кон-)він хоче перевести курси нав-
струкцій, якщо це не є конеч-ічання, як доглядати дома хо-

рих. Науку побиратимуть пів 
міліона американських госпо-

ним для здоровля або безпе-
ки загалу. Вона дальше гово-
рить, що тепер взагалі не 
можна зуживати такого мате-

динь. Курси триватимуть 6 
тижнів теоретичної і практич-

ріялу, який може придатис.ь;ної науки. Ними буде прова-
на виріб таких річей, які є по-
трібні на оборону краю. Ця 
постанова відноситься не тіль-
ки до приватних осіб, але й до 
державних та громадських ін-
ституцій. Вона покриває кон-
струкцію федеральних, стей-
тових і муніципалннь будин-
ків, доріг; уліпшування при-
станей та будову мешкальних 
і комерційних домів. Але^ як-
що будова вже почата, то ця 
рада зробить все можливе, 
шоби такий будинок докінчи-
ти. 

СПАБ вже дав дозвіл на 
будову 228 комерційних літа-
ків, очеви`дно, з тим застере-

дити директор публичного 
здоровля в Міннесоті, пані О-
лівія Петерсен. 
Праця. 

Назначений президентом ко-
мітет до того, щоби нагляда-
ти, чи при найманні до праці 
людей не діється кому кривда 
просить, що як така кривда 
кому діється тільки тому, що 
він має інакшу краску тіла, на-
лежить до інакшої церкви, ра-
си, або є інакшої національно-
сті, то хай такий чоловік дасть 
негайно про це знати до Ва-
шингтону, а згаданий комітет 
переведе слідство і постара-

ЛІЗБОНА. — До одного 
португальського порту кора-
бель привіз трьох бритійців, 
що врятувались з іншого ко-
рабля, затопленого німецькою 
субмариною. Вони пливали 
по широкім морі цілий тнж-
день, аж доки їх не підняв ін-
ший, португальський кора-
бель. Зпочатку їх усіх було 11. 
Всі вони зачепились на ма-
леньќу дарабу і faK держались 
на поверхні. Вода поволі їх по 
одному змивала і залишилось 
лиш трьох. 

Як Поширюють 
Історію України? 

(У тій рубриці подаватимемо Імена 
тих осіб чи товариств, що будуть 
закуповувати Історію України для 
американських інституцій чи амерн-

канських визначних людей). 

ченім раненими робітниками 
часі в минулім році, можна 
було збудувати 45 воєнних 
кораблів, 75,000 воєнних літа-
ків, або 15,000 бомбовиків. 

Продукція. 
Директор 

женням, що військові власти їсться кривду направити. Ро 
можуть забрати їх кожної хви-)бітничий відділ при ОПМ ви 
лі, якщо цих літаків їм 
потрібно. 

буде'Дав нові квестіонарі, щоби при 
їх 

Будуть лікувати нездібних до 
військової служби хлопців. 

ця серпня до 15-го вересня ці-
ни на споживчі продукти під-
несливя на 2.6 відсотків, так 
саме, як були в січні 1931. р. 
Комісар іїліот говорить, що 
від початку до тепер, ціни на 
споживчі продукти піднесли: 

ціни на 

помочі місцеві федеральні 
бюра праці могли точно уста-
новити як стоїть справа в тих 
місцевостях, де закрито фаб-

Презндент Рузвелт оголосив!рики з браку сирого матерія-
п.іян, на основі якого мається (лу. ОПМ вже повідомило міні-
„придбати" до армії 200,000істерство війни, що 34 фабри-
молодих хлопців, яких асенти-іки виробу машин до прання 
рунќові комісії відкинули то- зголосилися, що вони, щоб не 
му, що уважали їх фізично не;закривати фабрик через недо-
здібннми. Асентирункойі комі-:стачу сирових матеріялів, го-
сії відкинули в Америці мілі- тові виробляти річи для обо-
он людей, яких вони уважали рони краю. 
фізично не здібними, але на' 

Робітнича дисципліна. основі вище згаданого пляну 
можна буде придбати до армії 
200,000. Федеральне прави-
тельство зобовязуєтся плати-
ти за лікування й направў зу-
бів т'их молодих людей, які, 

Президент порадив конвен-
ції АФП в Сіятл, щоби в такий 
час, як тепер робітники „не 
виходили на страйк перед тим 
заки віддадуть в руки феде-

на думку місцевої асентирун- ральних органів ту справу че-
кової комісії будуть, після лі-;рез яку зайшло непорозу-
кування,. = здібні виконувати1 міння''. Президент також ска-
військову службу. В цій спра-ізав, що робітничі організації 
ві будуть кооперувати феде- повинні тепер перестати сва-
ральні, стейтові і місцеві влас-, ритись між собою і спільними 
ти. Показалося, що половина силами працювати для оборо-
тих людей, які ставали до (ни краю. Секретарка департа-
бранки були кепського здо-jменту праці Перкинс сказала 
ровля. І делегатам, що „булоб добре, 

liL'hn П Л І і і т и и і і ї п п ґ ч и і ' і ' і tt її п 
.4- Поборова комісія заявляє,(якби робітничі організації в ся на 29. відсотків,' а 

фермерські продукти піднесу щ 0 від початку січня зареє-; Америці завели в себе дисци-
лися на 43.1 відсотків. В часі і строналих до військової служ- пліну". Вона звернула увагу, 
попередньої світової війни ні-- би людей оглядатимуть тільки що час вже перевірити старі 
ни на споживчі продукти бу- ір а з — військові лікарі. Тепер способи принимання до юнії 
ли піднесливя на 18.6 відсот-
ків. 

Адміністратор Гендерон, я-
кий контролює ціни, сказав, 
що мусить бути ухвалений та-
кий закон, на основі якого 
можнаб було ефектовно кон-

Повітряна фльота. 

їх оглядають лікарі місцевих нових членів, знизити вступне, 
асентирункових комісій, а оні- поправити постанови про 
еля ще лікарі військові. „клоз шап", „клоз мембер-

шип", і так далі. Справа сто-
їть так, що як -робітник не на-

ОПМ проголошує, що у ве- лежить до юнії, то він не мо-
ресні здобуто рекорд в будо- ж е дістати роботи, а до юнії 

тролювати ціни в Америці. „А ванні воєнних літзків. Вироб- и е має защо вступити. Тому 
треба це зробити тому, бо ціплено 1,914. Міністерство війни треба справу направити". 

постановило дати військовим 
кадетам при авіяції по ЗО го-

зібранш 
безпеки, 

ше Гендерсон сказав, що в мі- до війська. Це до половини секретар Наќс сказав, що 
сяці серпні цього року всьо;прнспішить час на те, щоби вбитий або ранений робітник 
подорожіло на сім з полови- при військовій авіяції здобу- у фабриці є такою самою 
ною відсотків більше ніж бў-1 ти крила. На побережжі моря втратою тепер, як убитий або 
ло в серпні 1939 року. Від мі- від Бостону до Саваннн від- ранений вояк. Бо тепер нема 
сяця марта до тепер ціни під- бувся удаваний напад повітря- часу вчити робітника нового 
неслися на лять відсотків.. ної фльоти. Роблено це тему, ремесла. Він сказав, що у стра-

ни на споживчі продукти 
чали підноситися в самім 

по-
по-

Безпека. 
чатку війни і хто знає, чим тоідин кредиту за науку літання: Промовляючи на 
всьо може скінчитися". Даль- перед тим, ніж їх покликано товариства краєвої 

ОПМ, Кнудсен 
сказав, що мимо збільшення в 
Англії й Америці продукції 
воєнного матеріялу, націсти 
„ще довго будуть мати пере-
вагу виробництва деяких во-
єнних матеріялів". Головний 
статистик ОПМ, Мей, сказав 
в радіо в Ню Иорку, що Злу-
чеиі Держави вживають на о-
борону всього 15% своїх ре-
сурсів. Канада й Англія вжива-
ють на свою оборону 50% ре-
сурсів. Мей сказав, що якби 
Америка хотіла йти слідами 
Англії і Канади, то вона мусі-
лаб зробити драстнчну пере-
міну в індустрії. Наприклад,і 
замісць того, щоби виробляти 
тижнево по 50,000 автомобі-
лів, треба виробляти тільки 
одну тисячу на тиждень. Тоді' 
можнаб до чогось дійти. 

Загранична торговля. 
Президент сказав 28. кон-

венції представників загранич-
ної торговлі в Ню Иорку, що 
для того, аби по Скінченій вій-
ні на світі запанував довготре-
валнй мир, то основою торго-
вельних взаємин мусить бути 
ргвне і справедливе трактуван-
ня всіх держав і народів. Під-
секретар стейту Веллес, зая-
вив, що одним з економічних 
засобів мира після цеї війни, 
буде така торговельна угода, 
якої придержувалися Злучені 
Держави перед війною. Під-
секретар торговлі Четфільд-
Тейлор сказав, шо „ми не по-
винні повторяти помилок Вер-
сайського мира, який був зро-
бив тільки територіяльні і по-
літичні переміни, а на `еконо-
мічну відбудов)' (і підвалини 
розумної торговлі`' - ніхто на-
віть уваги не звертав". Англія 
й Америка мусять показати 
дорогу розумної торговлі, бо( 
вони мають природні багат-
ства, капітал і засоби вироб-
ництва. Все це є необхідне для 
заведення на світі економіч-
ного справедливого ладу. 

Поміч Полудневій Америці. 
Завідуючий між-американсь-

кими справами, Ракефелер, 
сказав оноді в Ьостоні, що 
Злучені Держави „закупили в 
20 републиках Полудневої А-
мерикй увесь товар, який во-
ни продавали на еиропейських 
ринках". Тому імпорт з По-
лудневої Америки тепер під-
нісся з $450,000.000 до одного 
біліона річно. Сімсот міліоно-j 
вў позичку, яку лсржави По-j 
лудневої Америки дістали в 
Злучених Державах, вони вжи-і 
вають на розбудову індустрії і 
поправу рільництва, „за яке і 
варта воювати". Ракефелер! 
сказав, що усіх позичених їх і 
грошей, тільки S37,000,000 во-і 
ни ще не звернули, але треба 
також мати на ув;ізі, що не всі 
були їм у відповідний спосіб 
видані. 

(Інформації до статті „Що 
зроблено в справі оборони" 
взято з урядових джерел. В 

і них є огляд подій за минулий 
'тиждень включно до пятниці. 
;— ФЛІС). 

Філядельфія, Па. — Окруж-
на Рада Відділів Союзу Ўкраї-, 
нок Америки замовила один 
примірник „Історії України" 
М. Грушевського в англійсь-
кій мові з тим, щоб, як пише 
секретарка А. Сивуляк, відда-
ти цю книжку для одної з мі-
ських бібліотек. 

Нюарк, Н. Дж. — І. Пасіч-
ник переслав $8 на два при-
мірники „Історії України" з: 
призначенням для публичних 
бібліотек в Нюарку і Ірвінгто-
нї з тим, щоби на картці за-( 
значити, що це дар від укра-
їнської презвитерської церкви 
в Нюарку. 

ПОВОЕЬПД ЕВРОПА В ОЧАХ !цями ук-іадае новий еќояомтч-
ІІДЩП н н и уклад в Европі, заявивв 
пАЦІо і що по закінченні війни Італія 

Німецький мінїстер економі- : д і с т а" е , в ш ш в и н а Середземнім: 
ки, який в Римі разом з італій- м о р , ' Ц , л и й європейський кой-

- і тинент буде зроблений само-
" і вистарчальним, хоч буде ?та-

апй Stamps, go to the nearest 
post office, bank, or savings and к о ж в е с г и ВИШНУ продуктів З 
loan association; or write to the'рештою світу. Золото гратиме 
Treasurer of tlu United States.j другорядну ролю. Все це.-оче-
Washington, D. C. Also Stamps j 
now are on sale at most re ta i l ' в и д н о - л и ш е У випадку, як ВИ-
stores. і грають держави „осі". 

DEFENSE BONDS QUIZ 
Q. Just what is inflation and how 

can it be minimized? 
A. Inflation is a decrease in the 

buying power of the dollar, 
caused by a rising cost of living. 
This, in turn, is brought about 
by a heavy public demand, re-
sulting from a rapid increase in 
the national income, for things 
which cannot be produced in 
large enough quantities. Every 
citizen can help minimize infla-
tion by buying Defense Bonds 
and Stamps. 

Q. How can I get cash for my De-
fense Savings Stamps if I should 
need to redeem them? 

A. Go to any post office; 
NOTE:—To buy Defense Bonds 

WILKES-BARRE, PA. ! - q a ' 
Повідомляю урядників відділів ч. 29, 30, 48, 99, 

154, 157, 169, 223, 278, 282, 319, 412, 418, 424, що 

Щ - ОКРУЖНІ ЗБОРИ : ^ 
:—и-:;____: відбудуться : :: : 

В СУБОТУ, 25. ЖОВТНЯ (OCTOBER 2 5 , 1 9 4 1 ) 
в годині 7. ввечір 

В САЛІ УКРАГНСЬКОІ КООПЕРАТИВИ, 
833 N. WASHINGTON STREET, WILKES-BARRE, PA. 

Прошу урядників і делегатів минулої конвенції 
прийти на ці збори, бо є важні справи до вирішення. 

Григорій Герман, заступник гол. предсідника. 

?І 

ідаш^іііашшіішіінііиігаііі(аііііаііішігаіівя 
а 
в 

1 ВІДЧИгІЕГтНЯ 
і Р А Д Ш В О І ПРОГРАМИ 
І Голос України 
І ВІВТОРОК, 21. ЖОВТНЯ 
= КОТРА БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ 
і КОЖНОГО ВІВТІРКА І ПЯТНИЦІ 
- ' ЗО СТАЦІЇ WBYN, 1450 Кс. 

= В ГОДИНІ 6:30 ДО 7:00 ВВЕЧІР Ш 
Щ 24J-4 під проводом Р О Д І О Н С Л І П И Й Щ 
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ттш'ттфф'шшшшшвшшвп 
Нарешті Американські Українці Мають 
Авторитетну, Наукову, Повну Історію 

Українського Народу! 
В Ж Е ВИЙШЛА І ПРОДАЄТЬСЯ г 

В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ МОНУМЕНТАЛЬНА 
--ж'. 

A HISTORY^ 
UKRAINE 
By Michael Hrushevsky 

НАПИСАНА НАЙБІЛЬШИМ УКРАЇНСЬКИМ ІСТОРИКОМ 

Проф. Михайлом ГрушеЬським 
Редагована О. ДЖ. ФРЕДЕРИКСЕНОМ, професор Історії 

в „Майемі Університеті". 
З передмовою Ю. ВЕРНАДСЬКОГО, професора Історії 

в „Єйлському Університеті". 
ВИДАНА „ПРГХ()Ю ЄЙЛСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ" 
НАКЛАДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

СТОРІН Б29, 4 КАРТИ. P R I C E $4.00 І 

БУДУТЬ ЗИМУВАТИ.—Американські маринарі й бритійські вояки будують на 
Ісіяндії доми, котрі мають бути охоронишся для американських вояків у тому 
ХОЛОДНОМУ краю. Хати будовані так, що сніг буде зќўватися з даху. 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ I ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВ1-
ТИ. А ПРОСВІТА — ЦЕ СИЛА. 

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ, 
ВИРІЖТЕ ЦЕЙ КУПОН НА КРОПКОВАНІИ ЛІНІЙЦІ И ЗАШЛІТЬ ЗО СВОЇМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ. 

ДО КНИГАРНІ „СВОБОДИ", 
Посилаю осьтут 

ти мені примірників 
англійськім перекладі. 

Р. О. BOX 346, 
долярів ноні 

Історії України 

JERSEY CITY, N. 
-ордером (чеком) 
проф. Михайла Г 

J. 
і прошу висла-
'рушевського в 

Місто — Стейт 



CLv . у І, СЕРЕДА, 22-го ЖОВТНЯ 1941. ч:-Ш? 

Ї Н О Ь К А Ж І Н К А 
В К О З А Ц Ь К У Д О Б У 

Свавільна полќовиним. 
Коли вже згадуємо про від` 

ємні наслідки жіночої свобо-
ди. то треба згадати, т о бў-
-ш серед жінок такі, які дужі: 
надуживали своїх прав Ось 
на'приклад така'полковниця V-
ляна Милорадович, з дому Ьу-
тович, яка розпоряджалась у 
полку'") як в себе в хаті. Так 
що вкінці галицька старшина 
звернулась до гетьмана АпОс` 
тола зі скаргою і просила „а-
би пані полковниця не нмі-
ніувалась до справ полку, не 
безчестила старшини, судів не 
судила, декретів старшиною 
підписаних не нищила, влас-
них наказів по полку не роз-
силала і жінок не безчестила". 

Ця сама полковниця відома 
була зі своїх знущань над під-

чадись стаанстю і мирним, спо-
кійннм сіміьки і̀ ѓям. ЖіЦЌа бў` 
ла адебільша дійсною повіре-
Ною чоловіка ; товаришем йо-
ѓо на життєвому шляху. 1 як 
воно моїми бути інакше, коли 
ЧОЛОВІК більшу частину сно-
іи життя проводив у ІІОХО-
дах? Х ю ж май заступати ио-
ѓо вдома, як не жінка? Того-
часіц архіви полишили нам ба-
ѓато документів про те, що 
коли не було чоловіка, на жін-
ці лежала ціла складна маши-
на управи ломом і має`тками, 
які досягали часто поважних 
розмірів. 1 іа ній лежав обоня-
здк повідомляти відсутнього 
чоло'віка про все. що роби-
лось вдома. Звичайно в ті на` 
сй зустрічаємось з родйнни-
мн драмами, розводами, ѓ о т о , 
але коли і де цього немає? 

особливо коли батька вже не) 
було. - . І 

У справах одружіння дітей 
теж батьки, в иершу чергу 
мати, мала рішальне слово. 
Цікава подробиця, що дов-
іиий час зберігався звичай у 
старшини в справах одружін` 
ня дітей питали за апробатою 
в гетьмана. 

Освіта жіноцтва. 

Згадали ми 
ќй старшини 
її письменні. 

А-
даними-селянами. Дуже харак- де щось більше як звичайна 
теристичнии лист н до управи-
теля її маєтку, що вона діста-
л а в посаг. „Семене, слуго наш 
— п и ш е вона там - ти 
шеш, щ о городяне дуже тіс-
нять наших людей на полях. 
т о м у наказую тобі не вступз-
тись і по можности від них 
в ідбиватись" . При цьому дає 
практичну пораду, що колиб 
ті городяне зграбували в ма-

фррмальність говорить до нас 
зі заповіту старого вояка, не-
терана багатьох походів, чер-

про те. що жін-
козацької були 

Один з кращих 
дослідників старої гетьманшн-
ни, О.іександер Лазаревський, 
твердить категорично, що За-І 
гал жіноцтва не вмів писати 
і -читати. Але багато вже за-
надто песимістичних осудів 
Лазаревського д о ч е к а лисі, 
свого спростування. Так само 
вимагає певної ревізії це йо-
го твердження. Коли у 1654, 
отже в першій добі Хмельннч-
чини, через Україну переїздив 
вчений сирієць, Павло з Але-
пу, то у своїх подорожніх за-
писках занотував, що у жіно-
чому цанастирі Вознесений у 
Кнїві бачив дівчат, які там ви-! 
ХОВувалйСЬ. Всі ці дівчата — 
пише він „вміють читати, 
знають фільософію і льогіку 
і пишуть на ріжні теми". Лив-

СТРАХ ПЕРЕД ІНФЛЯЦІЄЮ 
В МРЖ 

СТОКГОЛЬМ. - В Німеччи-
ні серед широкого населення 
запанував великий страх пе-
ред інфляцією, подібною д о 
тої, щ о була по попередній 
світовій війні. Внаслідок цьо-

! ѓо страху населення ` стараеть-
! ся позбутись грошей і за них 
щ о с ь купити. Влада завзято 
поборює цю фінансову паніку 
і до тих, що її викликують, 
примінено тяжкі кари. 

ШИНКИ п 
Менвил, Ні̀  
для вироб`е 
з Барбароі" 

АС ВЕСТ. — Томі 
олідичив фабрики 
;ісбеста, заручився 
Бенистер, що оді-

Один з найскорших скоќїв 
легкопадом (парашутом) зроб 
Лено зо Статуї Свободи. 

Морська миля є д о в ш а від 
континентальної милі; вона має 
(5,800 стіп, а континентальна 
миля має 5,280 стіп. 

Слимаки (равлики) уважа-
ються французами найбільшн-
ми присмаками. 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

П О Ѓ Р Е Б Н И К 
НА ФІЛЯДЕЛЬФПО 

й околицю 

Д-Р G. Ч Е Р Н в в 
9 Гострі й хронічні недуги чоло-

ліків 1 жінок — Шкіра в кров 
Џ Анааіза ќрови для подружого сні-

доцтва. 
# Генороідн Я желякн лікується без}. 

операції. 
223 SECOND AVE., cor. 14tb ST., , 

NEW YORK CITY. Room 14. 
. Cnramtcj 7-7697 

Офісові години 10-^; МђРІМ 11—2. 
Жінка-доктор до обсяўги. 

X tc флюроскоп.—Екзамінаяія $2.00. 

аишииюшишшшіішгім№мпшшіпіишіюяаіш^ 

личила 
нок. . 

ве.ПІКУ фабрику ши-

пн- нигівського полковника Якова 'по булоб. щоб освіта жіноц-
Лизогуба . Заповідаючи сино 
ні своєму маєтки, цей старш`і 
вояк застерігається, шо син 
має прано володіння лише під 
умовоќ`, аби сни „при жінці 
моїй, а своїй матці едннокуп-
но жив", аби її ні в чому ‚.хо-

абн 
нова-. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

АРНОЛД, ПА. 

„Історію Поширити всюди 
України". 

єтку 1.0, коней, то управитель .вай Ьоже не дратував 
має зѓ#абувати в них 20. 

Родинне життя . 

Ці темні явища в житті то-
л і т н ь о г о українського жіноц-
тва це мусять звичайно затем-
ііювати додатніх впливів сво 
боди і рівноправності!, якими 
користувались тогочасні жін-
ки. Може ніде не позначились 
ці впливи так корисно як у 
родинному житті . Ми цілком 
не переб ільшимо, коли ПОЛЮ 
римо за одним з істориків, що 
тодішні шлюби , шлюби ПОМІЖ 
двома цілком рівновартними 
і свобіднн.ми особами, відзна-

') ТреДа мати на увазі, що ..полк" 
і „сотня" ‚‚в гетьманщині цс не були 
ІІІЙСЬКОІІІ. лише адміністратнвно-терп-
іоріяльні одиниці, так, як воевідсшо. 
староство. Полковник і сотник, х"'1 

підчас війни командували військом 
fnofT території, але рівночасно бў-

як ѓспер not-

iii.i'wt tiiHiui ким, 
іТ-спг)еТ території. 

йодн і старости. 

„ОНуЮ ЧТИВ, шанував і 
жав і в усьому слухав". 

Назагал роля жінки в родн-
ні довший час була домінуюча. 
На жінках, окрім господар-
ства. лежала справа виховання 
дітей. Це виховання вже на ио-
чатках XVIII. століття далеко 
не було примітивне. Коли ма-
ти була письменна, то вона 
сама вчила дітей грамоти а-
бо підшукувала дітям вчите-
.тя. який дуже часто виконував 
теж обовязкн домашнього 
секретаря писав в імені го-
сиоднні запрошення на всякі 
родинн'і свята, т о щ о . Пізніше 
сини їхали продовжувати о-
світ} до Київської Академії а-
66 якоїсь колегії, в Черниго-
ві чи Переяславі. Листи, які 
зберегла нам історія, свідчать, і частіше вдови, яких у ті 
що вже дорослі сини в б а г а - ! с и постійних воєн було 

тва впала пізніше так низько. 
Тим більше. ШО знаємо про 
те, що бували випадки, коли 
мати сама вчила дітей почат-
ків грамоти. 

„Цнотливість". 

Якжеж виглядала в козацькі 
часи справа моральності! жі-
ночої, або „цнотлнвостн", як 
говорилось тоді? На це в нас 
досить мало документів про! 
відносини у вищих верств. Во-
но і зрозуміло. Зате більше 
знаємо про прогріхи проти! 
„цнотлиности" в нижчих вер-j 
ствах козацтва, т о ш о . То-
д і й т е законодавство, досить І 
гуманне в інших справах, , за- і 
грожува.то найгострішнми ќа-1 
рами аж до тортурів і смерт-
ної кари включно за прогріхи 
проти засад моралі. Але всеж 
постійно судам доводилось 
мати до діла з такими сирава-
ми. Про -це и $ а в і можуть най- б У л а 'використана 
ліпше переконатись з книжки 
Ореста Левицького „По судах 
гетьманщини". Але цікаво, що 
героїнями тих процесів є най-

ча-
чи 

№.`..Ьфяіе-'"Р № " 

У. Н. Со-
місячцих 

Члени відділу 296 
юзу ухв.і.іили на 
зборах виасиґнувати від від-
д і л у $ 1 2 на закупно трьох прн-
мірників довго ожиданої к т о -
рії України в англійській мові 
и призначити їх по одному 
для місцевої публичної бібліо-
теки, для конгресмена Ж. Ке-
лі й для Слипері Рак Каледжу, 
де вчиться багато молоді, щ о 
є з українського роду. Нам 
здається , що не треба ирига-
дувати, щ о не є обовязком 
усіх відділів У. Н. Союзу под-
бати, щ о б така цінна книжка, 
щ о є великою памяткою куль-
турної праці Батька Союзу, 

для осві-
домлення американського за-
галу щ о д о України, з якої 
походимо і якою д о р о ж и м о . 
Це є правдиві інформації про 

матереи, дому, 

Україну. Д е наука, з якою 
о І^иало.-Зате--дуже г-ршиї - ними І можна в^юди показува'тись і 
і І бувають дівчата. , н п O K V илчкня покли^ятигь 

Д о нас д ійшов примірник 
духовного твору, на марґіне-

1 сі якого його власник, з нев-
ністю чернець з часів Мазепи, 
робив свої примітки. Там д о 
уступу про шлюб, де автор 
пише, що головне у шлюбі це 
вірність, чернець цей додає 
мелянходійну увагу „рідко і 
то ‚буває". Алеж чернець у 
таких справах може бути за-
надто строгим суддею. 

На загал треба ствердити, 
що мораль українського су-
спільства у старій гетьманши-
ні стояла досить високо. У 
цьому відношенні воно було 

‚без пбрівнання здоровіше, а-
ніж хочаби тогочасна поль-

Іська шляхта, особливо на її 
верхах. 

(Кінець буде) . 

на яку можна покликатись. 
З а Відділ: І. Балабан, голо-! 

ва; В. Кузмира, секретар. 

Д о б р о , яке ти зробив, не 
пропаде, хотяй ти і забув про 
нього. 

П О С М Е Р Т Н І В І С Т І 

N 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ПРОБІДЕНС, Р. Ай. Збори Се-

" іч ріпи на Любов ,̀ під, 177.. відбудуть-
ся в неділю, 26. жовтня, в годнМ І. 
пдполуднП їх Пілгрім чТі. Прошу чле-
нів місцевих і позамісцевнх япитнся 
мачас; є справи, котрі грсба подаго-
дігтн. — Сг. С.іск.1, секр. 

t 

м б л О Д Й И УТІКАЧ. Зо своїми родичами приїхав 
американським кораблем „І їкзетер" 3-місячниі1 Пітер 
Кнавт. Батько був берлінським кореспондентом а.ме-
рнканських газет, мати коштувала німецьких кОнцен-
траційннх таборів. 

BKo.ieHHri комаря не буде 
гаќс докучливе, якщо вкуше-
не місце потремо звичайнимL 
милом до прання. 

Дня 14. жовтня 1941. року по-
мерла в Перѓ Амбой, Н. Дж., 
по довгій недузі членнцн Тов. 
Зап. Січ, від. 155., 

ГАЛИНА ПЕТРІВ. 
Покійна походила зо села 

Долиняки, повіт Рогатин, Галн-
чниа. Вступнла до У. Н. Союзу 
в 1914. році. Прожила 67 літ. 

Покійна полишила в смутку 
троє подружених дітей: Івана, 
.Марію й Софію і пятеро внуків. 

Похорон відбувся в пятннцю, 
17. жовтня, з дому жалоби до 
української гр. ќатол, церкви, 
а відтак'на гіарохіяльннй цвнн-
тар, при`ўчасти родини, знай о-
мнх і членів від. 155. 

Нехай прибрана земля Ва-
шингтона стане їй легкою, як 
перо! 

Андрій Ярмчеаський, сскр. 

МИХАЙЛО Н А Ш І 
cor. FRANKUN Л. 1ROWN вТЛп 

P H I L A D E L P H I A , P A . 
Teb Market 1320. 

ОБСЛУГА В ДЕНЬ І ВНОЧІ 

"Tattle-Tale" warning—в rabyUght that 
flashes when the dirt hag needs emptying. 
Prevents loss of suction. Saves work, l i k e 
all other UNIVERSAL features, It makes 
house cleaning easier, faster? better. For 
proof, ask for a free home demonstration 
of the UNIVERSAL Clean Air Cleaner. It 
'Ігііііч i-wry where and purifies the air as 
it cleans. 

UNIVERSAL 
Clean-Aif Cleaner 

! І 

Complete with 
patented non-
dragging, non-
scaling Super-
Intake Nozzle, 
I S a t t a c h -
m e n t s a n d 
Storage Kit. lAml Traet-n 

Mi PlJMIt ТаПИ 

Або по українеьки сказати: ue найліпший „виби-
рач пороху". Він зроблений а міцного металю і по-
служить довше. 

За Ваш старші „Вакюм Кліпер" дістанете опуст. 
Заіідіть до СУРМИ оглянути. 

Адреса: . 

325 Е. 1-4 ST. 
NEW YdRK 

(BETWEEN b t A 2nd AVENUE) 

ТеЛЄфОН: GRamrrcy 7-0729. 
Слухайте Української Радіо Програми Сурми 

кожної суботи від год. 4. до 4:30, стацін WBNX, ізао Ке. 

SURMA 

ЦІЛИЙ ПОХОРОНьг-жк 
труною, двома автамн, караваном, 
бальсамуваннян, вжи-
иші іши Похоронного 
Дому І Т. Д. —— 5. 

Все, чого треба, з виїмком одін-
ня й' надежитостей за церковну 
відправу П цмніпар. 

S. K A N A I K A I N 
433 Stato St., Perth Amhoy. N. J. 

Plione: Perth Amboy 4-1646 

МИРОН ЛИТВИН І син 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і чесна 
Main Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Avo. 

N E W A R K , N. h 
Phone: E M M 3-6347 

Branch office (Філія): 
968 SOUTH BROAD STREET, 

T R E N T O N , N. J. 
Phone: Trenton 8588 

ІШІШІШииЩШ(ШШІІШШ№ІШОІШШШІШШШІШШШШЩШШІШШІШШШПІіГ-

ТАРЗАН, ч. 426. Легкий стріл. 
ЯГ 

-

OLD SLAWA HAD ONE PURPOSE IM THIS 
BATTLE—TO PUT A N E N D T O TWE 
HATED TARZANI. 

WITH CALCULATING EYE, HE SUR-
VEYED THE SITUATION THEN CON-
CEALED HIMSELF BEHIND A TREE. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЌ` 

заряджуе погребами по ціні так 
низькій як $150. 

Обслуга найкраща. 

J O H N B U N K O 
Liccnied Undertaker 8c Em balm er 
437 E. Sth ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals as low as Я 50. 

Telephone: GRaraercy 7-7661. 

COOLLY, WITH STEADY HAND, 
SLAWA DREW HIS SOW. 
THIS WAS AN EASY SHOT 
AND THERE WAS NO ONE 
TO INTERFERE. 

Старий Слава в тій боротьбі 
поставив собі за ціль одне: за 
всяку ціну .чгладити зо світу 
зненавидженої о Тарзана. 

З великим вирахованиям і 
розвагою він оглянув поло-
женнн і опісля скрився сам зл 
пень грубого дерева. 

.Недалеко перед ним Тарзан 
завзято змагався з дикунами. 
Саме тепер його спина була 
повернена до Слави. 

Спокійно, щоб не схибити 
ціли, Слава наложив на тяти-
вў свого лука стрілу і вимірив 
її до Тарзана. Це був легкий 
отріл. 

П Е Т Р О . Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАННМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STREET. 
NEW YORK, N. Y. 

T e l : Orchard 4 - 2 5 6 8 
" ' j ' Hi 

BRANCH OFFICE u CHAPEU 
707 PROSPECT AVENUE, 

(eor. E. 165 St . ) , BRONX, N. Y. 
TeL: Меігом S-6S77 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д -
НОГО СОЮЗУ, А ТИМ-
САМИМ СТАВАЙТЕ СПІВ-
2ЛАСНИКОМ ШІСТЬ МІЛЬ 
ОНОВОГО А1АЄТКХ ЦЕІ 

ч О Р Г А Ш З А Щ І 

1.^ 

ПІДПИРАЙТЕ С В О К 
БИЗНЕСМЕНШі j 


